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( تیوک رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح   ) امنهر 13

باتک تاصخشم 

.یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  هدنروآدرگ  تیوک /  رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 يوضر ، سدق  تاراشتنا  دهشم : : رشن تاصخشم 

رگراک میحر  هدنسیون : 

.ص  40: يرهاظ تاصخشم 

امنهر : تسورف

3-001-299-600-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.همانباتک : تشاددای

اه هیدر  اه و  هیعافد  نارئاز --  ترایز و  : عوضوم

هفسلف نارئاز --  ترایز و  : عوضوم

يوضر سدق  یتاراشتنا  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  : هدوزفا هسانش 

:BP226/7/ح7 1391 هرگنک يدنب  هدر 

297/76: ییوید يدنب  هدر 

2882043: یلم یسانشباتک  هرامش 
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هراشا

ریوصت
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ترایز تقیقح 

: میتسه شسرپ  دنچ  هب  ییوگخساپ  ددصرد  تسا ، هداد  خر  یجراخ  يروشک  رد  هک  ور  ِشیپ  ةرظانم  رد 

؟ تنس لها  عبانم  رد  یتح  ییاه  هشیر  هچ  دراد و  مالسا  رد  يا  هنیشیپ  هچ  ترایز  . 1

؟ تسا مادک  ود  نآ  زرم  تسیچ ؟ ناتسرپ  تب  لامعا  اب  ترایز  قرف  . 2

؟ دراد یتمکح  هفسلف و  هچ  ترایز  . 3

؟ تسا یمکح  هچ  لومشم  ترایز  يارب  رفس  . 4
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دمآرد

یگرزب صخـش  اب  ندرکرادـید  ای  رادـید  قلطم  يانعم  هب  تغل ، رد  ترایز  .ندرک  تاقالم  ار  وا  یـسک و  روضح  هب  نتفر  ینعی  ترایز 
نآرق گنهرف  رد  ترایز  .دوشیم  قالطا  تیونعم  ضیف و  بسک  يارب  سدقم ، ياهناکم  هب  فّرشت  رب  رتشیب  ینید ، فرع  رد  یلو  تسا ؛

؛ دیآ یم  رامش  هب  تابحتـسم  ای  تابجاو  وزج  يدابع ، ياه  همانرب  لودج  رد  هک  دراد  یـسّدقم  هاگیاج  ، � موصعم نایاوشیپ  ثیداحا  و 
تلیـضف تسا و  بحتـسم  ای  بجاو  ياه  ترایز  هلمجزا  دوشیم ، ماجنا  هرمع  ای  عّتمت  جح  تروص  هب  هک  ادخ  ۀـناخ  ترایز  لاثم ، يارب 

تارایز نیا  .تسا  هدنزرا  رایـسب  زین   � موصعم ناماما  زا  کیره  كاـپ  روبق  هرونم و  ۀـنیدم  رد   � مرکا لوسر  مرح  ترایز  .دراد  رایـسب 
.دوش رضاح  وا  شیپ  دورب و  هدنوش  ترایز  رادید  تاقالم و  هب  رئاز  هک  تسانعم  نیاهب 

ۀمه يارب  دنوادخ  تسوا و  بضغ  زا  رتشیپ  رتشیب و  ادـخ  تمحر  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم  تسد  هب  تایاور  تارایز و  عومجم  زا  هچنآ 
لوا دنراکاطخ ، هک  یناسک  يارب  یتح  اهناسنا و 
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� و ربمایپ .دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ریذپ  تیادـه  سفن  ناسنا  هک  دوش  رارکت  يردـق  هب  اهاطخ  هکنآ  رگم  دراذـگیم ؛ زاب  ار  تیادـه  هار 
یناسک یتح  دنریذپ ؛ یم  ار  همه  تسا و  رتشیپ  رتشیب و  نانآ  یتیاده  ۀبذاج  ینعی  دنراد ؛ ار  شور  نیمه  زین  دـنوادخ  يایلوا  � و  ناماما

هک یناـسک  ینعی  دـنروآ ؛ دوجو  هب  دوخ  ناوریپ  لد  رد  ینیوکت  روط  هب  ار  يونعم  تبغر  لـیم و  ناـنآ  اـسب  هچ  .دنـشاب  راـکاطخ  هک  ار 
: دنوش یم  هورگ  ود  دارفا  هنوگنیا  .دـنا  هدـش  ترایز  هب  قفوم  ای  دـنا  هدروآ  دـنوادخ  يوس  هب  ور  دـنا و  هدـش  تمحر  فطل و  لومـشم 

ریزارس رتشیب  نانآ  يوس  هب  تمحر  فطل و  تروص ، نیا  رد  هک  دنوش  یم  نامیشپ  هتشذگ  ياطخ  زا  ای  دوشیم  رتشیب  ناشتایونعم  یخرب 
زا هکنیا  رب  هوالع  نانیا  .دـننکیم  هدافتـساِءوس  ییالبرک  یجاح و  ناونع  زا  اسب  هچ  هکلب  دـنوش ، یمن  حالـصا  اهنت  هن  یخرب  اـما  دوشیم ؛
رد دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  مارتحا  زین  مدرم  دزن  دنـشچ ، یمن  ار  ترایز  تاـجانم و  تذـل  دـنوش و  یم  مورحم  يونعم  ياـه  هرهب 

.تشاد دنهاوخن  يدوس  زین  ترخآ 

ص:8

( تیوک رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 13 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


، نانآ ترایز  هب  نتفر  نانآ و  هب  ندرک  تدارا  ضرع  دراد و  ناوارف  رجا  راـثآ و   � ناموصعم ۀمئا  � و  مرکا ربمایپ  ترایز  عطق ، روط  هب 
دنتسه و ام  لامعَا  رب  رظان  رضاح و   � موصعم ۀمئا  دوشیم ، هدافتـسا  تایاور  زا  هچنآ  ربانب  .تسا   � همئا رئاز و  نیب  يونعم  طابترا  یعون 
� موصعم ۀمئا  � و  ربمایپ مرح  هب  لوخد  نذا  ترایز  رد  .دـنوریم  ناشروبق  ترایز  هب  هک  دـنراد  یناسک  هب  صاـخ  تیاـنع  صوصخ ، هب 
[ ایادـخ [ =( ؛ یمالَـس َنوُّدُرَی  یمالَک َو  َنوعَمـسَی  یماـقَم َو  َنوَرَی  نوقَزُری ، َكَدـنِع  ٌءاـیحَا  َکـَئافَلُخ  َکـَلوسَر َو  َّنأ  ُمَلْعأ  َو  مییوگ : یم 

مالـس دنهدیم  باوج  ارم و  مالک  دنونـشیم  ارم و  هاگیاج  دننیبیم  دنا و  معنتم  وت و  دزن  دـنا ، هدـنز  وت  ياه  هفیلخ  وت و  ربمایپ  هک  منادـیم 
( .ارم

ماــکحا تاداـــبع و  زا  یهورگ  نآ و  بادآ  � و  ناموصعم ترایز  تلیـضف  ةراـبرد  ، � تیبـلها � و  ادـخ ربمایپ  زا  هدیـسر  تاـیاور  رد 
ترایز ۀنیمزرد  صوصخ  هب  دنا ؛ هدیـشوک  اهنآ  طبـض  تبث و  رد  گرزب  ناثدـحم  هک  دراد  دوجو  یعونتم  ددـعتم و  تایاور  ناشمرح ،

مالسلا هیلع   � اضر ماما 
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رد نم  رکیپ  زا  ياهراپ  : » دـندومرف  � ربمایپ هک  تسا  هدرک  لـقن   � نینمؤملاریما شّدج ، زا   � رقاب ماما  .تسا  هدـش  لقن  یناوارف  تایاور 
، دور وا  ترایز  هب  هک  يراکهنگ  ره  دزاس و  فرطرب  ار  وا  یتحاران  ادخ  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  يراتفرگ  ره  دش ؛ دـهاوخ  نفد  ناسارخ 

(1) .دشخبب » ار  وا  هانگ  دنوادخ 

� نینمؤملاریما مان  مه  هک  درک  دهاوخ  مایق  یسوم  مدنزرف  لسن  زا  يدرم  : » دومرف یم  هک  مدینـش   � قداص ماما  زا  دیوگ  دیز  نب  نیسح 
.دنراپسیم شکاخ  هب  هنابیرغ  دوشیم و  هتشک  رهز  اب  اج ، نامه  رد  وا  .دش  دهاوخ  نفد  تسا ، ناسارخ  رد  هک  سوط  نیمزرس  رد  تسا و 

راکیپ ششخب و  يزوریپ ، زا  شیپ  هک  یناسک  ناس  مه  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ترایز  تفرعم  اب  ار  وا  هکره 
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(1)« .داد دهاوخ  شاداپ  دنشاب ، هدرک 

وا دزن  هب  هاگیاج  هس  رد  تمایق  زور  رد  دـیآ ، نم  تراـیز  هب  دریذـپب و  دوخ  رب  ار  رفـس  يرود  هک  سکره  : » دـنا هدومرف  زین   � اضر ماما 
(2)« .لامعا شجنس  ماگنه  طارص و  رد  دوشیم و  تسدهبتسد  لامعا  ۀمان  هک  ییاجنآ  مروآرد : انگنت  زا  ار  وا  ات  تفاتش  مهاوخ 

دهدیم و الج  ار  اه  ناج  اهلد و  نآ ، دنمشزرا  غورف  هوکـش و  دراد و  ینید  تفرعم  ۀسدنه  رد  یمهم  رایـسب  هاگیاج  ترایز  لاحرهرد ،
هب زاین  هک  دـننکیم  حرطم  توافتم  تاین  اب  ییاه  شـسرپ  تاهبـش و  فلتخم  ياههورگ  دارفا و  یهاگ  لاح ، نیعرد  اما  دزاسیم ؛ ینارون 

.تسا یسررب  وگو و  تفگ  ۀتسیاب  دراد و  ییوگخساپ 
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ص121 قودص ، یلاما  ص109 ؛ ج1 ، لاصخلا ، - 2

( تیوک رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 13 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 16 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14660/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14660/AKS BARNAMEH/#content_note_11_2
http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت

ص:12

( تیوک رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 13 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


تیوک رد  ییوگ  تفگ و 

ریوصت
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؟ تسیچ يارب  دیروآ ، یم  دوجو  هب  نایعیش  امش  هک  یلاجنج  ياه  همانرب  نیا  دلاخ :

؟ همانرب مادک  لاجنج ؟ مادک  قداص :

.دیور یم  ترایز  هب  هکنیا  - 

؟ ینیبیم راک  نیا  رد  یلاکشا  - 

.تسا دنوادخ  هب  كرش  رامش  رد  مارح و  راک  نیا  - 

ياهروتـسد هب  لمع  رد  ینغ و  رایـسب  یگنهرف ، رظنزا  هک  یهورگ  ةراـبرد  مه  نآ  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  تمهت  نیا  كرـش !؟ مارح !؟ - 
هیلع دیدش  ءوس و  تاغیلبت  زا  یشان  هنابصعتم و  يریگ  ههبج  ای  تسا  یعالطا  یب  يور  زا  ای  وت  نانخـس  نیا  .دنا  ناگمه  ِدمآرـس  ینید ،

.ییوگمانشد تمهت و  هن  یشاب  تقیقح  لابند  هب  دیاب  یتسه و  يا  هدرکلیصحت  داوساب و  مدآ  وت  .هعیش 

؟ تسا یبهذم  ساسا  یب  تابصعت  زا  یشان  نم  ۀتفگ  نیا  وت  رظن  هب  - 

ول و  دنزیمن ، فرح  هنوگنیا  عالطااب  فصنم و  ناسنا  هنرگ  و  تسین ؛ نیا  زا  ریغ  نیقی  هب  - 
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.دریگ تروص  وا  رظن  فلاخم  يراک  هکنیا 

؟ يدیسر هجیتن  نیا  هب  هنوگچ  - 

یخرب ارچ  هک  میراد  یـساسا  لاکـِشا  ام  ًاقافتا  .تسا  مادک  قح  هار  مینیبب  ات  مینک  یم  یـسررب  ینید  صوصن  ساسارب  ار  عوضوم  نیا  - 
نید يایلوا  تشادگرزب  ینید و  رئاعـش  نتفایجیورت  اب  دنا و  هدرک  مورحم  ناحلاص  یهلا و  يایلوا  ترایز  ضیف  زا  ار  دوخ  ناناملـسم  زا 

؟ دنا فلاخم 

.تسا كرش  روبق  لها  ترایز  منادیم  اریز  ماهدامآ ؛ نم  - 

ای تسادـخ  يارب  کیرـش  ندادرارق  ای  تسا  نانآ  تدابع  شتـسرپ و  ناحلاص  ربق  تراـیز  رگم  ینادـیم ؟ كرـش  ار  راـک  نیا  هنوگچ  - 
؟ تسا ینآرق  یهلا و  ياهروتسد  اب  ریاغم  يراک 

.تسا هیبش  تسرپ  تب  ناکرشم  لامعَا  هب  هک  ورنآ  زا  - 

؟ ینادیم كرش  ار  نآ  ور  نیازا  وت  هآ ، - 

.دنیآ یم  درگ  اهربق  رانک  رد  دنوش ، یم  عمج  اه  تب  درگ  هک  ناکرشم  دننامه  نانآ  يرآ ، - 
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.یکرشم زین  وت  دناکرشم و  مدرم  مامت  ناناملسم و  مامت  نیاربانب ، - 

؟ ینزیم تمهت  نم  هب  ارچ  ارچ !؟ هدز ] تفگش  - ]

؟ يا هتفر  جح  رفس  هب  ایآ  - 

.ماهدش فّرشم  راب  نیدنچ  ادخ  فطل  هب  - 

؟ يا هدناوخ  زامن  زین  مارحلادجسم  رد  - 

.يرآ یهلا ، لضف  هب  - 

بونج و هب  تشپ  ياه  تسد  برغم و  هب  تشپ  یهورگ  اما  دـنراد ؛ هبعک  هب  ور  یگمه  زامن ، ماگنه  هب  ناناملـسم  هک  ياهدـید  ًامتح  - 
.دنناوخیم زامن  هداتسیا و  لامش  هب  تشپ  يا  هدع 

.ما هدرک  نینچ  زین  دوخ  ماهدید و  يرآ ، - 

.دنا كرشم  ناناملسم  ۀمه  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ  دشاب ، تسرد  وت  نیشیپ  فرح  رگا  - 

؟ ارچ - 
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ندـیتسرپ لاح  رد  نانآ  هک  قرف  نیا  اب  تسا ؛ ناشیاه  تب  هب  ناتـسرپ  تب  ندرکور  دـننامه  تداـبع ، لاـح  رد  هبعک  هب  ندرکور  اریز  - 
زا هدـش  هتخاس  ۀـناخ  يوس  هب  لاح ، نآ  رد  وت  دـنوش و  یم  عمج  اهنآ  درگ  دـننک و  یم  دوخ  ۀـتخاس  تسد  ياـه  تب  يوس  هب  ور  تب ،

.ینکیم ور  گنس 

.دراد دوجو  ناشیاه  تب  هب  ناتسرپ  تب  ندرکور  هبعک و  هب  نم  ندرکور  نایم  یگرزب  قرف  - 

؟ یقرف هچ  - 

هکلب میتسرپ ؛ یم  ادـخ  ياج  هب  ار  نآ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مینک ، یم  هبعک  يوس  هب  ور  زاـمن ، لاـح  رد  ناناملـسم  رگید  نم و  یتقو  - 
دنتسرپ و یم  ار  اهنآ  دنا ، هدیزگرب  ادخ  ياج  هب  ار  اه  تب  هکنآ  ببس  هب  ناتـسرپ  تب  اما  .مینک  یم  نینچ  یهلا  نامرف  نداد  ماجنا  يارب 
رد ام  یلو  دنتسرپ ؛ یم  ار  اهنآ  دوجو ، مامت  اب  هدرک و  اه  تب  هب  ور  تدابع  ماگنه  اهنآ  نیاربانب ، .دنتسیا  یم  اهنآ  هب  ور  تدابع ، ماگنه 
هب ور  یهلا  نامرف  نداد  ماجنا  يارب  هک  ام  ایآ  اما  تسا ؛ راکـشآ  كرـش  اهنآ  راک  ببـس ، نیا  هب  .مینک  یم  ادـخ  يوس  هب  ور  زامن ، لاح 

كرشم میاهداهن ، هبعک 
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.تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  اهنآ ، تدابع  ام و  تدابع  نایم  توافت  میتسه ؟

ندیتسرپ رد  نانآ  تین  هزیگنا و  دشاب ، كرش  ناتسرپ  تب  راک  ات  دوشیم  ببس  هچنآ  تسین و  كرش  لماع  راتفر  رد  تهابـش  نیاربانب ، - 
كرشم یلمع  هبعک  يوس  هب  وت  ندرکیور  هک  تسا  هدش  ببـس  هچنآ  رگید ، يوسزا  .دنهدیم  ماجنا  هک  یلمع  فرِـص  هن  تسا ؛ اه  تب 

.تسا هبعک  شتسرپ  دصق  نتشادن  دشابن ، هنا 

.تسا روطنیمه  - 

� و ترـضح نآ  ترایز  ماگنه  هب  مینک و  یم  ترایز  ار   � ربمایپ دقرم  هقالع  قشع و  اب  یبنلادجسم ، رد  ناناملسم  رگید  نایعیـش و  ام  - 
تهابـش کی  طقف  درک ، هسیاقم  ناکرـشم  ام و  لامعا  نایم  ناوتب  رگا  .میرادـن  ار  نانآ  ندـیتسرپ  تین  زگره  ، � ناماما ناگرزب و  ریاس 

كرـش هن  مارح و  هن  ار  روبق  ترایز  دشاب ، ادخریغ  شتـسرپ  ةزیگنا  دقاف  هک  يراتفر  تهابـش  طقف  یهگناو ، .دوشیم  هدید  يراتفر  ةداس 
ساسارب : » تسا هدمآ  نینچ  زین  یثیدح  رد  .دنکیم  دولآ 
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رگا كرش و  دوش ، ماجنا  ادخریغ  شتـسرپ  يارب  یلمع  رگا  ساسا ، نیا  رب   (1)« .دوش یم  هداد  لامعَا  رفیک  ای  شاداپ  هک ] تس  ] اـه تین 
.تسا زیاج  دشابن ، نایم  رد  یتین  نینچ 

رد ًاقافتا  .يدرک  نشور  نم  يارب  ار  یمهم  ۀلئـسم  وت  تسا ؛ تسرد  یتفگ  هچنآ  دـسریم ، رظنهب  ینالوط ] قیمع و  ياهـشیدنا  زا  سپ  - ]
نیا هک  مداد  حیضوت  وا  هب  نم  دیخرچیم »؟ یگنس  ۀناخ  درگ  دینکیم و  یتسرپتب  زین  ناناملسم  امش  : » تفگ نم  هب  یسک  اپورا ، هب  يرفس 

.مراد یشسرپ  لاح  .مینک  یم  تدابع  ار  ادخ  طقف  ام  تسا و  شا  هناخ  رد  وا  تدابع  يارب  ادخ و  روتسد  هب 

.سرپب - 

اما درادن ؛ تهابش  زین  ناتسرپ  تب  راک  هب  تسین و  مارح  روبق  ترایز  هک  متفایرد  اجنیا  ات  - 

ص:19

ۀلئسم 4. ص5 ، ج4 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ص3 ؛ ج1 ، يراخب ، حیحص  - 1
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؟ تسیچ نآ  لیلد  دیهدیم و  ناوارف  تیمها  راک  نیا  هب  نایعیش  امش  ارچ 

، نیاربهوالع .تسا  هدش  هتفرگ  رظنرد  نآ  يارب  يرایسب  شاداپ  باوث و  تسا و  ینید  يروتـسد  نوچ  میهدیم ، تیمها  راک  نیا  هب  ام  - 
هتبلا .دـیآ  یم  تسد  هب  نانآ  دـقرم  رد  روضح  اـب  نیا  هک  تسا  یهلا  گرزب  رئاعـش  زا  اـیلوا ، تشادـگرزب  میظعت و  نآرق ، روتـسد  قبط 

.درک میهاوخ  ثحب  نآ  ةرابرد  بسانم ، یتصرف  رد  هک  دراد  یناوارف  راثآ  رارسا و  ترایز ،

؟ دراد شاداپ  تسا و  بحتسم  راک  نیا  ییوگیم  وت  ینعی  - 

.تسا  � مالسا یمارگ  لوسر  دوخ  روتسد  قبط  مه  بحتسم و  مه  راک  نیا  يرآ ، - 

؟ دنک تلالد  ناحلاص  ربق  � و  ربمایپ ربق  ترایز  ندوببحتسم  رب  هک  دراد  دوجو  یثیدح  ایآ  - 

، یمالـسا ياهروشک  رتشیب  رد  دنوریم و  دوخ  ناکیدزن  ناحلاص و  ربق  ترایز  هب  ناناملـسم  مومع  هک  ینادب  دیاب  تایاور ، لقن  زا  لبق  - 
؛ تسا هدش  هتخاس  اهنآ  يارب  یهوکشاب  راثآ 

ص:20

( تیوک رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 13 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


هیفنحوبا ربق  ترایز  هب  تنس  لها  .دراد  رارق   � یسوم ترضح  ربق  نامع ، کیدزن  � و  میهاربا ترضح  ربق  ندرا ، لیلخلا  رد  لاثم ، يارب 
ياه قرف  فرطزا  طقف  زین  عنم  یهن و  نیا  .دـنا  لئاق  مارتحا  اـهنآ  يارب  رایـسب  دـنور و  یم  رـصم  رد  هریرهوبا  دادـغب و  رد  رداقلادـبع  و 

.دوشیم لامِعا  هنیدم  رد  ناوارف  تنوشخ  دیدش و  تاغیلبت  اب  دریگیم و  تروص  یگتخاس 

.یناوخب یتیاور  میارب  تسا  رتهب  .دنتفر  یم  اجنآ  هب  ناناملسم  ۀمه  هک  مدید  یهاگترایز  اجنآ  مدوب و  رصم  رد  نم  يرآ ، - 

ندوب بحتسم  رب  زورما ، ات  مالـسا  ردص  زا  ناناملـسم  ةریـس  � و  ربمایپ لمع  اهنآ ، ساـسارب  هک  تسه  یناوارف  تاـیاور  هنیمز ، نیارد  - 
هجام نبا  ننس  یئاسن و  ننـس  رد   (1) .دنتفریم دحا  يادهـش  روبق  ترایز  هب  زین   � ربمایپ دوخ  یتیاور ، ساسارب  .دراد  دـیکأت  روبق  ترایز 

هدمآ
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ص76. ج3 ، یئاسن ، ننس  ص63 ؛ ج2 ، ملسم ، حیحص  - 1
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ریوصت
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یم امـش  داـیهب  ار  ترخآ  اریز  دـیورب ؛ روبق  تراـیز  هب  هَرِخـآلا =( ؛ ُمُکُرِّکَذـُت  اـهَّنإَف  َروبُقلا  اوُروُز  دـندومرفیم : ادـخ ˆ لوـسر  هک  تسا 
ردام ربق  رانک  رد  دـنتفر و  بهو  تنب  هنمآ  ناـشردام ، ربق  تراـیز  هب  ناـشیا  هک  تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  دوخ  ةراـبرد   (1)( .دروآ

.(2) دنداتفا هیرگ  هب  زین  نایفارطا  دنتسیرگ و 

؟ دنا هدرک  لقن  تنس  لها  ار  اهنیا  ۀمه  ایآ  - 

روبق تراـیز  تیمها  هک  دراد  دوـجو  اـم  ییاور  عباـنم  رد  نیا ، زا  رتـشیب  ربارب  اـههد  دراد و  دوـجو  تنـس  لـها  عباـنم  رد  اـهنیا  يرآ ، - 
شاداپ ناجردپ ، : » دندوب هدیـسرپ   � مالـسا یمارگ  لوسر  زا   � یبتجم نسحماما  هک  دـنا  هدرک  لقن  هنومن ، يارب  دـناسریم ؛ ار  ناـحلاص 

وت و ردـپ  ای  ارم  ةدرم  هدـنز و  هکره  مدـنزرف ، : » دـندوب هدومرف  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  ناشیا  تسیچ »؟ دـنک  ترایز  ار  امـش  هک  یـسک 
شرادید تمایق  زور  رد  هک  تسا  نم  رب  دنک ، ترایز  ار  تدوخ  تردارب و 

ص:23

ثیدح 1569. باب 4 ، ص5 ، ج1 ، هجامنبا ، ننس  - 1
ثیدح 1572. باب 48 ، ص501 ، هجام ، نبا  ننس  - 2
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(1)« .مهد تاجن  شناهانگ  زا  ار  وا  منک و 

؟ ینک لقن  میارب  یناوتیم  زین  يرگید  ياهتیاور  ایآ  تسا ؛ بلاج  هدنهدناکت و  تایاور ، نیا  - 

� و ربماـیپ رتخد  ، � همطاـف نینچمه  تسا ؛ روـبق  تراـیز  هب   � ربماـیپ ماـمتها  ةدـنهدناشن  هک  تسا  ناوارف  تاـیاور  نـیا  ۀـنومن  يرآ ، - 
ادهـش روبق  ترایز  يارب  هنیدم ، رد  ، � ادخ لوسر  اب  : » دیوگیم هللادـبع  نبهحلط  .دـنتفریم  روبق  ترایز  هب  زین  هباحـص  � و  یلع ترضح 
مالـس هنوگنیا  عیقب  لـها  رب  دـنتفریم و  عـیقب  يوـس  هب  اهبـش  رخآ   � ربمایپ : » دـنکیم لقن  هشیاـع  زا  زین  ملـسم  حیحـص   (2)« .میدش جراخ 

، ناشردپ تایح  نامز  رد   � ارهز ۀمطاف  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  دنـس  هب  روباشین  مکاح   (3)« .نینمؤُملا ِموق  َراد  مُکیَلَع  ُمالَّسلَا  دـندرکیم :
ترایز هب  هعمج  ياهزور 
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عیارشلا ص 460 ح 5 للع  - 1
دوواد ج2 ص 218 ح 357 نبا  ننس  - 2
ملسم ج 2 ص 363 ح 102 حیحص  - 3
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(1) .دندرک یم  هیرگ  دندناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  دنتفریم و  هزمح  ناشیومع  ربق 

هلمجزا دنا ؛ هداد  هدعو  زین  ییاه  شاداپ  هدرک و  دوخ  ربق  ترایز  هب  ناوارف  ۀیـصوت   � ربمایپ هک  تسا  ییاهنآ  زاریغ  هب  تایاور  نیا  هتبلا 
وا لماش  نم  تعافـش  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سکره  : » دننک یم  ناشنرطاخ   � ادخ لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  رمع  نب  هللادـبع  زا  ینطق  راد 
زور دـنک ، ترایز  صالخا  اب  هنیدـم  رد  ارم  سکره  : » دـندومرف  � ربمایپ هک  دـنک  یم  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  زین  یقهیب   (2)« .دوش یم 

(3)« .دوب دهاوخ  نم  راوج  رد  تمایق 

یتح روبق ، ترایز  يارب  رفـس  ندوب  تعدـب  ای  رفـس  ندوب  عورـشمان  هب  اوتف  يا  هدـع  ارچ  میراد ، ربتعم  تسرد و  ِتیاور  همه  نیا  رگا  - 
دننام یصخش  ارچ  دنهد ؟ یم   � ربمایپ دقرم 
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مکاح ج1 ص 533 ح 1396 كردتسم  - 1
ینطق ج2 ص 278 ح 194 راد  ننس  - 2

لوصاللا ج 2 ص 1290 عماجالا  جاتلا  - 3
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؟ تسا هدرک  میرحت  قلطم  روط  هب  ار  ترایز  هیمیت ، نبا 

هب رگم  تسین ؛ زیاج  نتـسب ، رفـس  راب  ینعی  لاحر ، ّدـش  : » دـیوگیم هک  دـننکیم  دانتـسا  یتیاور  هب  تیاور ، همه  نیا  ربارب  رد  ایوگ  اهنآ  - 
(1)« .یصقالادجسم مارحلادجسم و  یبنلادجسم و  دجسم : هس  يوس 

.دریگ تروص  دجسم  هس  نیا  زاریغ  هب  يرفس  دیابن  تیاور  نیا  قبط  نیاربانب ، - 

نیا ینعی  تسیچ ؛ ّالا » ِهنِمانثتسم   » مینیبب دیاب  تیاور ، نیا  ندوب  تسرد  ضرفاب  تسا ، هریرهوبا  تیاور  نیا  يوار  هکنیا  زا  رظن  ِفرـص  - 
.تسا هدش  انثتسا  زیچ  هچ  زا  دجسم  هس 

؟ دوشیمن لماش  ار  اهرفس  ۀمه  تیاور  نیا  رگم  - 

، تسا هدش  انثتسا  اه  ناکم  ۀمه  زا  دجسم  هس  نیا  هک  میوش  لئاق  ار  يزیچ  نینچ  رگا  - 
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ملسم ج4 ص126 حیحص  - 1
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، دنراد لوبق  ار  ثیدح  هک  یناسک  هکیلاحرد  دوب ؛ دهاوخ  مارح  زین  یگنهرف  یملع و  يونعم و  ياهرفس  یتح  اهرفـس ، یمامت  تقو  نآ 
تسین زیاج  دجاسم  هب  رفس  ینعی  تسا ، هدش  انثتسا  دجاسم »  » زا دجسم  هس  نیا  میتفگ  رگا  اما  .دننکیم  رفـس  ایند  ياج  همه  هب  ناشدوخ 
تیاور نیا  یهن  لومـشم  زگره  حـلاص ، ياـه  ناـسنا  � و  ناـماما � و  ناربماـیپ تراـیز  يارب  رفـس  تروص ، نیارد  دجـسم ، هس  هب  رگم 

زیاج زین  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  رفـس  ای  انِم  تافرع و  هب  رفـس  تقو  نآ  دنک ، یهن  اهرفـس  یمامت  زا  تیاور  نیا  رگا  سپ  دوب ؛ دـهاوخن 
یتح ای  دـنتفریم  ترفاسم  هب  اـهراب   � ربماـیپ دوـخ  اریز  میناد ؛ یمن  تسرد  ار  نآ  میریذـپ و  یمن  ار  تیاور  نیا  اـم  هتبلا ، .دوـب  دـهاوخن 

.(1) دندناوخ یم  زامن  اجنآ  رد  دنتفریم و  ابق  دجسم  هب  هبنش  ياهزور 

ترفاسم : » دیوگیم تنس  لها  گرزب  ياملع  زا  یلازغ ، دماحوبا  هک  تسا  نیا  بلاج  عوضوم 
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لاحر ّدش  ثیدح  اب  عوضوم  نیا  .ایلوا » املع و  ریاس  نیعبات و  هباحص ، ایبنا ، روبق  ترایز  يارب  ترفاسم  هلمجزا  تسا ؛ بحتـسم  يدابع 
رد همه  دجاسم  هکاجنآزا  .َدِجاسَم  َهَثالث  یِلا  ِالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  ال  تسا : دجاسم  هب  طوبرم  ثیدح  اریز  درادن ؛ ضراعت  تافانم و   � ربمایپ

اهنآ يارب  رفـس  دـنراد ، هک  یتیـصوصخ  ببـس  هب  هک  دجـسم  هس  نیا  رگم  تسین ؛ اـهنآ  يارب  رفـس  رد  یحیجرت  دـنا ، ناـسکی  تلیـضف 
(1) .تسا یهلا  يایلوا  روبق  ترایز  يارب  رفس  زا  ریغ  هلئسم  نیا  نیاربانب ، درادن ؛ یلاکِشا 

عوضوم نیا  هک  ملاحشوخ  .تسا  دایز  تنـس  لها  ام  عبانم  صوصخ  هب  یخیرات ، ییاور و  ثحابم  رد  وت  تامولعم  تاعلاطم و  ردقچ  - 
.يدرک نایب  ار  ینشور  مکحم و  لیالد  يداد و  حیضوت  میارب  ار  مهم  رایسب 

تاغیلبت هب  طقف  دنربب و  الاب  ار  دوخ  تامولعم  تاعلاطم و  حطس  دیاب  ناناملسم  ۀمه  يرآ ، - 
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نآ قح  رد  دنزاس و  هرهب  یب  ناحلاص  � و  ربمایپ ترایز  ضیف  زا  ار  دوخ  دیابن  هک  صوصخ  هب  دننکن ؛ هجوت  هفرطکی  ياهدانتسا  چوپ و 
هدرک اـفج  نم  قـح  رد  دـنکن ، تراـیز  ارم  دورب و  جـح  هب  سکره  : » دـنیامرفیم  � ترـضح نآ  دوخ  هکروطنامه  دـننک ؛ افج  ترـضح 

(1)« .تسا

.مرادن ییانشآ  ًالصا  زین  هعیش  عبانم  اب  تسا و  رتمک  نامدوخ  عبانم  رد  یتح  نم ، ۀعلاطم  نازیم  هک  منکیم  فارتعا  - 

كرـش هک  یتسناد  نـآلا  هللادـمحلا ، ینک ؟ موکحم  ار   � ناماما � و  ربمایپ تراـیز  يدادـیم  هزاـجا  تدوخ  هب  هنوگچ  تروص ، نیارد  - 
.تسا هیاپ  یب  ساسا و  یب  روبق  لها  ترایز  ندناوخ 

هنومن کی  یتح  تسا و  هدوب  ناگدننک  ترایز  ندرک  موکحم  طقف  میا ، هدینش  روبق  ترایز  ةرابرد  لاح ، هب  ات  مناتـسود  نم و  هچره  - 
.دوب هدیسرن  نم  شوگ  هب  تایاور  بلاطم و  نیا  زا  مه 

ص:29

دمحا ج2 ص 392 دنسم  یقرواپ  لامعلازنک  - 1

( تیوک رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 13 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14660/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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رادرک و هدیقع و  ات  دنک  هعلاطم  قیقحت و  دشاب و  وجو  تسج  ددصرد  هراومه  اهنآ ، تخانـش  تقیقح و  هب  ندیـسر  يارب  دیاب  ناسنا  - 
بوخ داهنشیپ ، ناونع  هب  .دنکن  افتکا  دوریم ، اطخ  لامتحا  هک  نارگید  ۀتفگ  هب  رگید ، ِفرطزا  دهاوخیم ؛ ادخ  هک  دشاب  هتـشاد  يراتفگ 

اب ای  دنتـسرپ  یم  ار  اهنآ  یهلا  يایلوا  اـی   � ربمایپ ترایز  ماگنه  رد  ایآ  هک  یـسرپب  دـنیآ ، یم  تراـیز  هب  هک  یناـسک  ماـمت  زا  هک  تسا 
تجاح مه  رگا  دـننکیم و  تدابع  رتشیب  ادـخ  هاـگرد  هب  دـنوش و  یم  کـیدزن  ادـخ  هب  رتشیب  تراـیز  ندـناوخ و  نآرق  ندـناوخزامن و 
یهاوخ باوج  نیقی ، روط  هب  دنهاوخیم ؟ یتجاح  ادخ  هب  زاین  نودب  ایلوا ، زا  ای  دنهاوخیم  تجاح  دنوادخ  زا  تقیقح  رد  ایآ  دنهاوخیم ،
دنوادخ زا  تقیقحرد  دنهاوخیم ، تجاح  مه  رگا  دوشیم و  رتشیب  اهنآ  رد  دنوادخ  تدابع  ۀـیحور  ترایز ، ماگنه  رد  نارئاز  هک  تفرگ 
تجاح دنتـسناوتیم  مه  هطـساو  نودب  هچرگا  دننادیم ؛ ادـخ  هب  ندیـسر  يارب  رتعیرـس  رتناسآ و  ۀطـساو  ار  یهلا  يایلوا  اریز  دـنهاوخیم ؛

.دنهاوخب
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، تسا هدیدنسپ  دکؤم و  بحتـسم  اهنت  هن  رادرکوکین ، نانمؤم  � و  ماما � و  ربمایپ ربق  ترایز  هک  مریذـپ  یم  دوجو  مامت  اـب  نم  يرآ ، - 
ار ینـس  هعیـش و  عبانم  منک و  یم  هعلاطم  فالتخا  لحم  هباـشم و  ياـه  هنومن  رد  زین  دـعب  هب  نیازا  .میاهدـش  هدـناوخارف  زین  نادـب  هکلب 

.منک لمع  نآ  هب  مبایب و  ار  تسرد  رظن  ات  دید  مهاوخ 

.دشاب وت  لثم  دیاب  فاصنااب  صخش  مرکشتم ؛ وت  زا  نیرفآ ، - 

.منکیم رکشت  وت  ياهیرگنشور  ییامنهار و  تباب  زا  زین  نم  - 
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نخس نایاپ 

طابترا یعون  ناـنآ ، تراـیز  � و  ربماـیپ نادـناخ  هـب  تدارا  ضرع  اریز  دراد ؛ يرایـسب  رجا  شزرا و   � ناموصعم تراـیز  عطق ، روط  هب 
يردقنارگ راثآ  رارسا و  دراد و  يددعتم  ياه  هفـسلف  تمکح و  ترایز ، .تسا   � همئا � و  ناربمایپ توعد  موادت  تقیقحرد ، يونعم و 

، هتسیاش ياه  ناسنا  تشادیمارگ  میرکت و  میظعت و  .دبلط  یم  يا  هدرتسگ  لاجم  اهنآ ، ةرابرد  شراگن  هشیدنا و  هک  دراد  دوجو  نآ  رد 
، گرم زا  سپ  نانآ  دای  مان و  نتـشاد  هگن  هدنز  زین  ...و و  خیرات  ناگدننک  لّوحتم  حلـصم ، نیرفآ ، شقن  زاسگنهرف ، هتخیهرف ، دنمرنه ،

ناـیاوشیپ تراـیز  .دراد  یمدآ  تشرـس  ترطف و  رد  هـشیر  تـسا و  تـالامک  اـه و  یکین  هـب  اـهناسنا  تدارا  قـشع و  تـبحم و  ۀـمزال 
.تساـه تلیـضف  رد  ریـس  يزوـمآ و  سرد  يریگ و  ماـهلا  زین  ناـشیا و  يوـنعم  راوـنا  رد  ندـش  قرغ  ناـنآ و  هـب  ندشلـصتم   � موصعم
.دیزگرب هوسا  ربهر و  امنهار و  ناونع  هب  شیوخ ، تاقولخم  رگید  نایم  زا  ار  ناشیا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  نت  هدراهچ   � ناموصعم

ناگدیزگرب  � موصعم هدراهچ  نیا 

ص:33

( تیوک رد  ییوگتفگ  ترایز : تقیقح   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 13 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يدرف  چـیه  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  دـنیاوقت و  تلیـضف و  دـنلب  ياه  هلق  ناشیا  .دنتـسه  ناگدـیرفآ  یمامت  ناـیم  زا  لاـعتم  دـنوادخ 
ار لاعتم  دـنوادخ  شتـسرپ  ناگتـشرف ، اهناسنا و  هب  هک  دـنا  یناسک  .تسین  نانآ  اب  شناد  ملع و  رد  ندرک  تباقر  ياراـی  ار  ناگدـیرفآ 

ریبکت لیلهت و  هب  کئالم  ناشیا ، ریبکت  لیلهت و  زا  سپ  دنتفگ و  حیبست  ناگتـشرف  ناشیا ، حیبست  زا  سپ  هک  دنا  یناسک  نانآ  .دنتخومآ 
اطخ یشومارف و  هابتشا ، شزغل ، فارحنا ، یتسردان و  ینادان ، زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دنتسه  یناموصعم  نانآ  .دنتخادرپ  لاعتم  دنوادخ 

.دنا یعقاو  ناگتسراو  ناگدش و  تیاده  زین  دنا و  نانمادکاپ  ناگزیکاپ و  ناکاپ و  ناشیا  .تسا  هتشاد  هگن  رود  هب  كاپ و 

میظعت ناشیا ، هوکش  تمظع و  هب  رواب  نانآ ، مان  دای و  ندرک  هدنز  � و  یهلا يایلوا  تشادگرزب  زا : دنا  ترابع  ترایز  رارسا  فادها و 
.تسا  � ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِاَف  ِهَّللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  ۀیآ �َو  زا  یقادصم  هک  یهلا  رئاعش  ظفح  زین  هدیزگرب و  حلاص و  ناگدنب 

ناشیاه یناشف  ناج  راثیا و  ادخ ، هب  نانآ  یگدرپسلد  یگدنب و  درکدای  نانآ ، ةرطاخ  دای و 
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نایاوشیپ .تسا  ...و  یلاعت  يراب  رـضحم  رد  ناشیا  ياـه  شیاـین  اـه و  تداـبع  ناـنآ ، ریظن  یب  ياـه  تدـهاجم  قح و  نید  زا  عاـفد  رد 
نانآ و يرگ  تیاده  زا  ساپس  ریدقت و  نانآ ، ۀناصلاخ  هنافراع و  ترایز  تاقالم و  دنتسه و  تیونعم  تیاده و  رون و  ناماما  ، � موصعم
دنا و تفارـش  تمظع و  تّزع و  نابحاص   � همئا � و  ادخ ربمایپ  نیقی ، هب  .تسا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناشیا  گرزب  الاو و  ماقم  هب  ناعذا 
هداد و رارق  همه  زا  رترب  فرشا و  ار  نانآ  يدوجو  رون  دنوادخ  .تسا  تباث  راگدرورپ  دزن  ناش  تیبوبحم  نشور و  نانآ  يرترب  لضف و 
� تیبلها يالوت  یتسود و  هاگهولج  ترایز  .تسا  هدومرف  اطع  شاداپ  تمکح و  ییاناوت ، تردـق ، تمـصع ، نانآ  هب  ترخآ  ایند و  رد 

نانآ يالاو  ماقم  درکدای  یهلا و  يایلوا  هاگشیپ  رد  هناقشاع  يروضح  .تسا  یحو  نادناخ  هب  ناناملـسم  تّدوم  تبحم و  قمع  رگنایب  و 
تسا و دنوادخ  روتسد  ، � یبنلآ موصعم و  نایاوشیپ  يالو  ّبح و  .تسا  بلق  ياوقت  نامیا و  ۀناشن  ناراوگرزب ، نآ  اب  یتسود  سنا و  و 

هب لمع  يارب  همه  ...و ، اهنآ  هب  نآرق  تئارق  زامن و  ندناوخ  باوث  يادها  ناشیا و  يارب  هجرد  ّولع  تساوخرد 
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.یبرُْقلا ِیف  َهّدَوَْملا  اَِّلا  ًارْجَا  ِهیَلَع  ْمُُکلأسَا  ال  هک : تسا  شرافس  نیا 

رتشیب ۀعلاطم  يارب 

.ییوجشناد هرمع  رشن  ترایز ، زار  میحر ، رگراک ، . 1

.ترایز داوج ، یثدحم ، . 2

.ترایز ۀفسلف  دمحا ، يدباع ، . 3

.تعیرش هاگن  رد  ترایز  یلعسابع ، يراوزبس ، یعراز  . 4

.ترایز جح و  رد  بادآ  قالخا و  یقتدمحم ، ربهر ، . 5
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرس 
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدـنکارپ  ددـعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
راشتنا هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا  رود 

و نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس  زا  هتفاـی 
ياضف رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم  بلاطم و 

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤـم و  تاســسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نـینچمه  دــیلقت و  مـظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک  یناراوگرزب 
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: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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